
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 23 august 2022 
 
 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.18330/17.08.2022, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 318/17.08.2022, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 23 august 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti   26  de consilieri 
judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, 27 de participanti. 
Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Anton Gina, Broasca Virginia si Capatina 
Marian. 
Dl consilier judetean Cirligea Florin Eugen intarzie. 

La sedinta au fost invitati: Managerul Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” Braila, 
Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, 
Managerul Filarmonicii ”Lyra-George Cavadia” Braila, Managerul Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila, Primarul comunei Tudor Vladimirescu, Primarul comunei Bordei Verde, 
Primarul comunei Gropeni, Primarul comunei Ulmu, Primarul comunei Salcia Tudor, 
Primarul comunei Vadeni, Primarul comunei Traian, Primarul comunei Surdila Gaiseanca, 
Primarul comunei Galbenu, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul 
Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, Seful Biroului Resurse Umane, Seful 
Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare si Utilitati Publice,Salarizare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ, dau cuvantul  secretarului general al judetului, pentru a supune 
la vot procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 15 
iulie 2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 26 iulie 2022. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 15 
iulie 2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 26 iulie 2022 au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Pana in acest moment, nu 
s-au primit observatii, propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru 
care va propun aprobarea lor in forma redactata.  
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Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 15 iulie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 15 iulie 2022, a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26 iulie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26 iulie 2022, a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,  suplimentarea ordinii de zi 
cu urmatorul proiect de hotarare, care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv 
comisiilor de specialitate in format electronic . 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma 
executiei lucrarilor si a  Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare Compartiment Sterilizare” – Spital Judetean de Urgenta 
Braila 

 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
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Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 23.08.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia 

Copilului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia -  

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila-  initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 

Judetene “Panait Istrati” Braila-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.133/28.06.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Judetean Braila-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Cooperare si Parteneriat 

Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila, aprobat conform anexei nr.2 la 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.62/2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat si a Indicatorilor 

Tehnico-Economici actualizati , pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare  drum 

judetean DJ 202 D” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat si a Indicatorilor 

Tehnico-Economici actualizati , pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum 

Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 44+084"-  initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local 

, pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare drum judetean DJ 202 D” -  initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local 

, pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul 

cuprins intre  km 30+000 – km 44+084" - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

10. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului 

Judetean Braila - domnului Francisk - Iulian Chiriac, in calitate de reprezentant de drept 

al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Judetul Braila, sa voteze in Adunarea Generala a 
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Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de 

Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 

- 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 

S.A. - actualizata - si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii 

nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare- initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea 

punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din 

Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din 

Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru 

perioada 2021 - 2025 - actualizata - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 

domeniului privat al judetului Braila-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 

Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar-  initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 

275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 

carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al 

Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de 

specialitate ale administratiei publice-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenurilor in 

suprafata totala de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 si lot 119), din zona de 

Agrement Blasova, aflate in domeniul privat al judetului si administrarea Consiliului 

Judetean Braila, amplasate in perimetrul comunei Frecatei, judetul Braila, cu destinatia 

complex turistic-  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune 

nr.49/07.03.2022, intre U.A.T. Judet Braila si S.C. BALLGRANDFEST S.R.L. Braila, 

avand ca obiect imobilul (teren si cladire) situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor 

nr.52 (partial-Hotel si Reastaurant Tineret), corpurile F, G si etajul superior al corpului 

D, aflat in domeniul privat al judetului Braila si administarea Consiliului Judetean Braila, 

pentru functionarea unei structuri de primire turistica, inclusiv cu functiune de 

alimentatie publica, de minim 3*( hotel si restaurant), prin act aditional-  initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Actiune pentru 

implementarea Strategiei Nationale in domeniul drogurilor 2022-2026- initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.279 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea “Programului cadru al 
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manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2022” - 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 

destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 

solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a 

Listei de repartitie, etapa VII- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu prin Consiliul Local al comunei Tudor 

Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Accese auto si 

pietonale in sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila” -  initiat 

de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Bordei Verde prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenjare si dotare exterioara 

Gradinita Bordei Verde” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Gropeni prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea 

si realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie teren de sport cu gazon 

sintetic de fotbal, Scoala I.Gh. Duca, str. Vasile Alecsandri nr.7, comuna Gropeni, 

judetul Braila” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Ulmu prin Consiliul Local al comunei Ulmu pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local 

din comuna Ulmu” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Salcia Tudor prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire camin cultural parter si 

imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 – camin cultural, C2 – anexa si imprejmuire 

teren” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Vadeni prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Modernizare str. Magaziilor – localitatea Vadeni, str. 

Primaverii – TR.2 si str. Mos Dumitru – TR.1+TR.2, localitatea Baldovinesti, comuna 

Vadeni ” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Traian prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si 

reabilitare Camin Cultural, comuna Traian ” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 

pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii ”Desfiintare constructii C1 si 

C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, 

jud. Braila – rest de executat” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii ” Construire gradene si amenajare 

imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu, judetul Braila” -  initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

29. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma executiei 

lucrarilor si a  Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare Compartiment Sterilizare” – Spital Judetean de Urgenta Braila- initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

31. Raport de activitate al domnului consilier judetean Cirligea Florin-Eugen pentru 
perioada 01 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 

32. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, 
pe primele 6 luni ale anului 2022 

33. Alte probleme 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, a sedintei ordinare din data de 
23.08.2022, asa cum a fost enuntata.  
 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 23.08.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind  stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia 
Copilului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia 
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Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului 

Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia a fost aprobat 

in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
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Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 

Judetene “Panait Istrati” Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.133/28.06.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.133/28.06.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Cooperare si 
Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila, aprobat conform 
anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 62/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, spuneti-ne si noua care este motivul modificarii acestui statut si care 
este efectul pe care il va aceasta aceasta modificare? 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Referitor la aprobarea contributiei in functie de nevoile anuale si bugetul anual trebuie sa 
luam hotararea de a mari sau micsora contributia fiecarui membru asociat. Era o suma fixa 
dar am considerat ca aceasta suma trebuie sa o marim sau sa o micsoram in functie de 
lucrarile pe care vrem sa le facem in fiecare an in statiune. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Adunarea Generala ia aceasta decizie, nu? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Noi aprobam si Adunarea Generala ia act de aprobarea noastra. 
 
*D-na consilier judetean Turcoeanu Valentina a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu va participa la vot.  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 18 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Cooperare si Parteneriat 
Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila, aprobat conform anexei nr.2 la 
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 62/2017, cu modificarile si completarile ulterioare 
a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Bucalau Alexandru, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara 
Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin. D-na consilier 
judetean Turcoeanu Valentina nu a participat la vot. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Devizului General actualizat si a 
Indicatorilor Tehnico-Economici actualizati, pentru obiectivul de investitie : 
“Reabilitare  drum judetean DJ 202 D” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
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Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Devizului General actualizat si a Indicatorilor 
Tehnico-Economici actualizati , pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare  drum judetean 
DJ 202 D” a fost aprobat in unanimitate 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat si a 
Indicatorilor Tehnico-Economici actualizati , pentru obiectivul de investitie : 
"Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 
44+084" 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat si a Indicatorilor 
Tehnico-Economici actualizati , pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum Judetean 
DJ 255 A, pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 44+084” a fost aprobat in 
unanimitate 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din 
bugetul local, pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare drum judetean DJ 202 D” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local, 
pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare drum judetean DJ 202 D” a fost aprobat in 
unanimitate 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din 
bugetul local , pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, 
pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 44+084" 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local , 

pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins 

intre  km 30+000 – km 44+084" a fost aprobat in unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

10. Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special Presedintelui 
Consiliului Judetean Braila - domnului Francisk - Iulian Chiriac, in calitate de 
reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Judetul Braila, sa voteze in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 
aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania 
de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a Actului Aditional nr.25 la 
Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
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Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri: 

 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, spuneti-ne si noua, concret,  cu cat se va mari pretul la apa si la 
canal in anul 2022, pentru ca in actul aditional avem niste procente. Spuneti-ne concret cu 
cat se va mari? Cu rata inflatiei, cu absolut tot. 
Si a doua intrebare: Ce garantii vom avea ca nu vor fi si alte acte aditionale ulterioare prin 
care sa se mareasca din nou acest cost? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Acest contract si aceasta strategie tarifara sunt cuprinse in marele proiect de 240 de 

milioane de euro si e asumat prin Uniunea Europeana ca aceste tarife se vor mari. Anul 

acesta aprobam marirea pretului doar pe partea cu energie electrica. 

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Cu 10 %. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Cu 10%, dupa care preturile vor fi plafonate pana in anul 2023. Strategia de tarifare va fi 

valabila un an. Pentru 2023-2024 se va hotari la momentul respectiv. Toate aceste acte 

aditionale nu sunt votate doar de Consiliul Judetean Braila, ci de toate unitatile 

administrativ-teritoriale. Unii colegi primari deja au votat, ceilalti urmeaza sa voteze. Nu 

putem sa mergem mai departe decat votand aceste lucruri, este conditia esentiala pentru a 

primi toata suma de  240 de milioane de euro. Daca vreti detalii mai multe, luati legatura cu 

colegii de la S.M.S.C.U.P. , A.D.I. „Dunarea”, etc. 

 

*Dl consilier Cirligea Florin Eugen a intrat in sala de sedinta. In total sunt 28 de participanti. 

 

Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 19 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 9 
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Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului 

Judetean Braila - domnului Francisk - Iulian Chiriac, in calitate de reprezentant de drept al 

Unitatii Admnistrativ Teritoriale Judetul Braila, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata 

Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a 

Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 9 abtineri. S-au 

abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Florin-Eugen, 

Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Vlad 

Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea Actului Aditional nr.25 privind 
modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de 
Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul 
Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a 
Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 – actualizata 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
*La acest proiect de hotarare d-na consilier judetean Geru Laura a semnalat faptul ca nu va 
participa la vot.  
 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 19 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 8  

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 

4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - 

Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii 

Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 

2025 – actualizata a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot 



14 
 

 

urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Florin-Eugen, Cortez Vasile, 

Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile 

Constantin. D-na consilier judetean Geru Laura nu a participat la vot. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

12. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 

domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar 

Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar a fost aprobat in 

unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

14. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Consiliului 
Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor 
organe de specialitate ale administratiei publice 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 

275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 

carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 

administratiei publice a fost aprobat in unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenurilor in 
suprafata totala de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 si lot 119), din zona de 
Agrement Blasova, aflate in domeniul privat al judetului si administrarea Consiliului 
Judetean Braila, amplasate in perimetrul comunei Frecatei, judetul Braila, cu 
destinatia complex turistic 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenurilor in suprafata 

totala de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 si lot 119), din zona de Agrement 

Blasova, aflate in domeniul privat al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, 

amplasate in perimetrul comunei Frecatei, judetul Braila, cu destinatia complex turistic a 

fost aprobat in unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune 
nr.49/07.03.2022, intre U.A.T. Judet Braila si S.C. BALLGRANDFEST S.R.L. Braila, 
avand ca obiect imobilul (teren si cladire) situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor 
nr.52 (partial-Hotel si Reastaurant Tineret), corpurile F, G si etajul superior al corpului 
D, aflat in domeniul privat al judetului Braila si administarea Consiliului Judetean 
Braila, pentru functionarea unei structuri de primire turistica, inclusiv cu functiune de 
alimentatie publica, de minim 3*( hotel si restaurant), prin act aditional 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune 

nr.49/07.03.2022, intre U.A.T. Judet Braila si S.C. BALLGRANDFEST S.R.L. Braila, avand 

ca obiect imobilul (teren si cladire) situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52 
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(partial-Hotel si Reastaurant Tineret), corpurile F, G si etajul superior al corpului D, aflat in 

domeniul privat al judetului Braila si administarea Consiliului Judetean Braila, pentru 

functionarea unei structuri de primire turistica, inclusiv cu functiune de alimentatie publica, 

de minim 3*( hotel si restaurant), prin act aditional a fost aprobat in unanimitate 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Actiune pentru 
implementarea Strategiei Nationale in domeniul drogurilor 2022-2026 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Actiune pentru 

implementarea Strategiei Nationale in domeniul drogurilor 2022-2026 a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

18.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr.279 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea 
“Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul 
Braila in anul 2022” 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
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Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.279 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea “Programului cadru al 
manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2022” a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 
locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei 
de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte si a Listei de repartitie, etapa VII 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 
solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei 
de repartitie, etapa VII a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu prin Consiliul Local al comunei 
Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ 
Accese auto si pietonale in sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, 
judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
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Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu 
pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Accese auto si pietonale in sat 
Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Bordei Verde prin Consiliul Local al comunei Bordei 
Verde pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenjare si dotare 
exterioara Gradinita Bordei Verde” 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Bordei Verde prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenjare si dotare exterioara Gradinita 
Bordei Verde” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Gropeni prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie teren de 
sport cu gazon sintetic de fotbal, Scoala I.Gh. Duca, str. Vasile Alecsandri nr.7, 
comuna Gropeni, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
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Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Gropeni prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie teren de sport cu gazon sintetic 
de fotbal, Scoala I.Gh. Duca, str. Vasile Alecsandri nr.7, comuna Gropeni, judetul Braila” a 
fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Ulmu prin Consiliul Local al comunei Ulmu pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare 
drumuri de interes local din comuna Ulmu” 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Ulmu prin Consiliul Local al comunei Ulmu pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local din 

comuna Ulmu” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Salcia Tudor prin Consiliul Local al comunei Salcia 
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Tudor pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire camin 
cultural parter si imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 – camin cultural, C2 – 
anexa si imprejmuire teren” 
 
Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Salcia Tudor prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire camin cultural parter si 

imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 – camin cultural, C2 – anexa si imprejmuire 

teren”a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 

Judetean Braila, cu comuna Vadeni prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare str. Magaziilor – 

localitatea Vadeni, str. Primaverii – TR.2 si str. Mos Dumitru – TR.1+TR.2, localitatea 

Baldovinesti, comuna Vadeni ”  

 

Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
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Braila, cu comuna Vadeni prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Modernizare str. Magaziilor – localitatea Vadeni, str. 

Primaverii – TR.2 si str. Mos Dumitru – TR.1+TR.2, localitatea Baldovinesti, comuna 

Vadeni ” a fost aprobat in unanimitate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 

Judetean Braila, cu comuna Traian prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 

cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare, dotare loc de joaca 

sat Traian si reabilitare Camin Cultural, comuna Traian ”  

 

Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

 

*Dl consilier judetean Abaseaca Mihai-Gabriel a semnalat faptul ca la acest proiect de 

hotarare nu va participa la vot. 

 

Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Traian prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare 

Camin Cultural, comuna Traian ”  a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”. Dl consilier judetean 

Abaseaca Mihai-Gabriel hotarare nu a participat la vot. 

 . 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 

Judetean Braila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei 

Surdila Gaiseanca pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 

”Desfiintare constructii C1 si C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat 

Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila – rest de executat”  

 

Va rog, aveti cuvantul  
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Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 

pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii ”Desfiintare constructii C1 si C2 si 

construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. 

Braila – rest de executat”   a fost aprobat in unanimitate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 

Judetean Braila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu 

pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii ” Construire gradene si 

amenajare imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu, judetul Braila”  

 

Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii ” Construire gradene si amenajare imprejmuire teren 

fotbal sat Drogu, comuna Galbenu, judetul Braila”    a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

29. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe 

anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe 

anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 

 

Va rog, aveti cuvantul  

*Dl vicepresedinte Epureanu Ionel a semnalat faptul ca exista un amendament privitor la 

acest acest proiect de hotarare. 

 

Dl Epureanu Ionel, vicepresedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

PROPUNERE DE AMENDAMENT la proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a 

Programului de Investitii Publice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, inscris 

la punctul 29 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.08.2022 

ln conformitate cu prevederile art. 49, al. (5) si (6) din Legea nr. 273/2006 , cu modificarile 

si completarile ulterioare, (5), virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 

inclusiv între programele aceluiaşi capitol, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal 

de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, 

şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi 

privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei 

bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului 

şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile 

bugetare. 

Prin adresa Directiei Strategii de Dezvoltare nr. 18495/22.08.2022 se solicita suplimentarea 

prevederii bugetare aferenta proiectului  “Modernizarea infrastructurii de transport 

judetean pe traseul Gulianca - Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu 

coridorul TEN -T Braila - Buzau “, in vederea efectuarii unor plati urgente pentru lucrarile 

executate in cadrul proiectului .  

Avand in vedere analiza la aceasta data a  fluxului de numerar in cadrul proiectelor  

“Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca - Ianca – 

Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN -T Braila - Buzau “ si 

“Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru - Unirea  - Gropeni catre 

coridorul TEN –T Braila - Buzau si linia Dunarii “ , a executiei bugetare, surselor de 
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finantare disponibile si a prevederilor legale in vigoare cu privire la virarile de credite 

bugetare,  pentru solutionarea cat mai prompta a necesitatii aparute,  Directia Strategii de 

Dezvoltare propune virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 84.02 “ Transporturi”, 

astfel : 

 

Proiect  “Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca - 

Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN -T Braila - Buzau “                                           

+ 6.000 mii lei    

Proiect   “Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru - Unirea  - Gropeni 

catre coridorul TEN –T Braila - Buzau si linia Dunarii “                                                               

6.000 mii lei 

Suma de 6.000 mii lei disponibilizata de la proiectul “Asigurarea accesibilitatii directe pe 

traseul Silistraru - Unirea  - Gropeni catre coridorul TEN –T Braila - Buzau si linia 

Dunarii “ va fi reintregita la incasarea sumelor incluse in cererile de rambursare, transmise 

catre Autoritatea de Management a POR-MDLPA.                  

Avand in vedere cele prezentate, supun aprobarii propunerea de amendament la proiectul 

de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 2022, si 

estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025, inscris la punctul 29 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data de 23.08.2022. 

 

Supun la vot amendamentul la proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 19 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 9 

  

Amendamentul la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila 

pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 

2022 si estimarile pe anii 2023-2025    actualizata a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 9 

abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea 

Florin-Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop 
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Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin 

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Puteti sa ne spuneti care mai este situatia privind traseul Gulianca-Ianca-Viziru? Am vazut 

ca au raschetat ceea ce au asfaltat acum o luna. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

Echipa de proiect a mers pe teren si in zonele identificate a fi cu probleme, echipa a cerut 

remedierea situatiilor. 

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Am inteles. Probabil la fel se va intampla si la primavara... lucrarile nu au calitatea 

scontata. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

Acest drum are garantie 7 ani. Va fi refacut pana cand va fi asa cum trebuie. 

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Nu ne incalzeste cu nimic faptul ca se lucreaza in continuu pe acel drum. 

Mergeti in teren sa vedeti ca oamenii sufera. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

De ce aveti impresia ca nu merg in teren? Mi se pare corect ca echipa de proiectare sa 

verifice, sa identifice probleme si sa le remedieze. Trebuia sa lasam lucrurile asa? 

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Lucrurile sa fie temeinic facute, asta spun. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

Tocmai asta vrem, ca lucrurile sa fie facute temeinic. 

Supun la vot proiectul de hotarare amendat.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 19 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 9 

  

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile 

pe anii 2023-2025    actualizata – amendat, a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 9 abtineri. 

S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Florin-

Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop 

Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma 
executiei lucrarilor si a  Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare Compartiment Sterilizare” – Spital Judetean de Urgenta 
Braila 

 

Va rog, aveti cuvantul  

Daca sunt observatii sau propuneri:  

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?  

 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”: 0  

Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma executiei 

lucrarilor si a  Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare Compartiment Sterilizare” – Spital Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in 

unanimitate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

31. Raport de activitate al domnului consilier judetean Cirligea Florin-Eugen 
pentru perioada 01 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 

 

32. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al 
Judetului Braila, pe primele 6 luni ale anului 2022 
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33. Alte probleme 
 
 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului 
Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
         *      
                                             *          * 
 
 Daca nu aveti alte probleme de semnalat si epuizandu-se materialele inscrise pe 
ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 23 august 2022 
 
 
 
 
 

  Intocmit, 
 

            Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 

 
      PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                                 AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                     Priceputu Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


